
AUTORIZACIÓN PARA A UTILIZACIÓN DE IMAXES

DOS USUARIOS DO CAMPUS SAR

Don ________________ [Nome e apelido], como pai, nai ou titor legal do menor

___________________ [Nome e apelido do menor], por medio da presente,

AUTORIZO  a  toma  e  utilización  de  fotografías  ou  a  realización  de  filmación  pola

entidade Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos SL, que poidan incluír a

imaxe do menor que represento, con destino exclusivo á promoción das

actividades do Campus Sar e difusión corporativa de dita sociedade,

mediante a súa inserción na web da citada empresa, nas súas contas  de

plataformas de redes sociais dixitais, ou o seu emprego en formatos

publicitarios das actividades do Campus Sar.

CONSINTO  asimesmo  que  a  entidade  Xestión  de  Actividades  Deportivas  e

Espectáculos SL autorice o acceso ás súas instalacións de medios de comunicación

que poidan obter imaxes das actividades e usuarios e a súa eventual  difusión con

fins informativos.

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. con CIF B15792864 e domicilio social en Rúa Diego Bernal
s/n,  Santiago  de  Compostela,  informa  de  que  as  imaxes  quedarán  incorporadas  a  un  ficheiro  da  súa
titularidade,  e  serán  empregadas  para  os  únicos  fins  anteriormente  descritos.  A  base  xurídica  do
tratamento é o consentemento do solicitante, así como a execución dun contrato do que o interesado é
parte. Os datos serán conservados durante toda a relación contractual e, unha vez finalizada, durante o
tempo  estrictamente  preciso  para  cumprir  coa  normativa  fiscal  e  contable.  Non  se  prevén  cesións  de
datos nin a realización de transferencias internacionais para os mesmos.

Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como
o de portabilidade, que poderán ser exercidos, adxuntando en todo caso unha copia de documento
acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha
comunicación  dirixida  ao  Comité  de  Protección  de  Datos  e  Privacidade  de  XADE  por  algunha  das  dúas
seguintes vías: (i) Mediante correo electrónico á dirección lopd@multiusos.net ; ou (ii) Por carta a
Multiusos Fontes do Sar, Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela.; o (ii) Por carta a Rúa Diego
Bernal s/n, Santiago de Compostela

E para que así conste asino o presente escrito con data de ______________

en Santiago de Compostela.



AUTORIZACIÓN SAÍDAS CAMPUS SAR

Don/a ___________________________________ [Nome e apelido],  como  pai,

nai ou titor legal do menor _____________________________________ [Nome e

apelido do menor], por medio da presente,

AUTORIZO  a  que  o  meu  fillo/a  poda  realizar  actividades  programadas  fora  do

recinto  habitual  onde  se  desenvolve  o  Campus,  con  previo  aviso  por  parte  da

organización.

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. con CIF B15792864 e domicilio social en Rúa Diego Bernal
s/n,  Santiago  de  Compostela,  informa  de  que  as  imaxes  quedarán  incorporadas  a  un  ficheiro  da  súa
titularidade,  e  serán  empregadas  para  os  únicos  fins  anteriormente  descritos.  A  base  xurídica  do
tratamento é o consentemento do solicitante, así como a execución dun contrato do que o interesado é
parte. Os datos serán conservados durante toda a relación contractual e, unha vez finalizada, durante o
tempo  estrictamente  preciso  para  cumprir  coa  normativa  fiscal  e  contable.  Non  se  prevén  cesións  de
datos nin a realización de transferencias internacionais para os mesmos.

Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como
o de portabilidade, que poderán ser exercidos, adxuntando en todo caso unha copia de documento
acreditativo da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha
comunicación  dirixida  ao  Comité  de  Protección  de  Datos  e  Privacidade  de  XADE  por  algunha  das  dúas
seguintes vías: (i) Mediante correo electrónico á dirección lopd@multiusos.net ; ou (ii) Por carta a
Multiusos Fontes do Sar, Rúa Diego Bernal s/n, Santiago de Compostela.; o (ii) Por carta a Rúa Diego
Bernal s/n, Santiago de Compostela

E para que así conste asino o presente escrito con data de __ de ___________ 

de 202_.

En Santiago de Compostela.

Asd.


